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Medlemsförslag 
om samisk representation i Nordiska rådet 

Förslag 

Nordisk Grøn Venstre föreslår att 

Nordiska rådet beslutar 

att Nordiska rådet säkrar samisk representation i Nordiska rådets beslutsfat-

tande organ 

Bakgrund 

Enligt folkrätten har urfolk särskilda rättigheter utöver de rättigheter som följer av ställ-

ningen som nationell minoritet. Det handlar om rätt till självbestämmande och rätt till 

de landområden de traditionellt bebor. Samerna bor i Ryssland, Finland, Norge och Sve-

rige. Detta stora landområde kallas för Sápmi. Sápmi breder ut sig över hela den norra 

delen av Nordkalotten. Forskning visar att samerna har en lång sammanhängande histo-

risk anknytning till de områden där de bedrivit sin näring och utvecklat sin kultur. De 

fanns i Sápmi långt innan nationsgränserna upprättades. 

 

De ovan nämnda staternas behandling av samerna och samiska frågor är dessvärre en 

mörk historia. Politiker och forskare påstod och sökte belägg under lång tid för att på-

stå att samerna var födda med vissa ”rasegenskaper” som gjorde att de var under-

lägsna den övriga befolkningen. Samer ansågs endast lämpade för att leva på 

det sätt som majoritetssamhället definierade som samiskt. Det infördes bestämmel-

ser som inskränkte samers möjligheter att bedriva jordbruk och bygga fasta bosätt-

ningar. Även rätten till samiskt språk och kultur försvårades.  

 

Trots att situationen för samer har förbättrats så har de fortfarande inte sina fulla rät-

tigheter utifrån internationella konventioner och lagar. Såväl FN som EU riktar ofta 

kritik mot våra länder när det gäller samernas rättigheter som urfolk. Så kan det inte 

fortsätta. Nordiska Rådet måste aktivt driva frågan om samernas rättigheter, men 

för att göra det med trovärdighet kan vi börja med Nordiska Rådet som Institution.   
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Eftersom Sápmi är inom nuvarande gränser för tre av Nordiska Rådets medlemslän-

der så är det inte mer än rimligt att det också finns samisk representation i Nordiska 

Rådets församlingar och beslutande organ. Samisk representation i Nordiska rådet 

bringar nordisk nytta, eftersom det ökar nordiska medborgares och urfolks demokra-

tiska representation i nordisk politik.  

 

Nordisk Grön Vänster föreslår därför att Nordiska rådet tar fram ett förslag för hur 

samiska representanters rätt att delta i det fortsatta arbetet säkras.  
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